
УКРАЇНА 
ЗАКАРПАТСЬКА  ОБЛАСТЬ 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
26.04.2022             Мукачево      № 163 

  Про   влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
продовження строку перебування в інтернатному закладі 

З метою захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які перебувають на обліку служби у  справах дітей Мукачівської 
міської ради і потребують забезпечення належних умов перебування та повного 
державного утримання, у зв’язку з відсутністю на даний час можливості 
влаштування їх до сімейних форм виховання в сім’ї мешканців Мукачівської 
міської територіальної громади, на підставі путівок, виданих службою у 
справах дітей Закарпатської обласної військової адміністрації за погодженням з 
Департаментом освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної 
військової адміністрації, Департаментом соціального захисту населення 
Закарпатської обласної військової адміністрації, керуючись п. 35 Порядку 
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом 
прав дитини, затвердженого постановою КМУ від 24.09.2008 р. № 866, ст. 6, ст. 
11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування», ст.52, ч.6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської ради вирішив: 

1. Влаштувати *** р.н., учня ДНЗ «Мукачівський  центр професійно-
технічної освіти», дитину, позбавлену батьківського піклування, до КУ
«Виноградівський дитячий будинок-інтернат» Закарпатської обласної
ради, на підставі путівки № 15, виданої 24.03.2022 року службою у
справах дітей Закарпатської обласної військової адміністрації за
погодженням Департаменту соціального захисту населення Закарпатської
обласної військової адміністрації – у зв’язку з погіршенням стану
здоров’я хлопця, нездатністю опановувати навчальний матеріал та у
відповідності до індивідуальних потреб дитини-інваліда строком на 1 рік.



2. Влаштувати *** р.н., ученицю ДНЗ «Мукачівський  центр професійно-
технічної освіти», дитину, позбавлену батьківського піклування, до КУ 
«Мукачівський дитячий будинок-інтернат» Закарпатської обласної ради, 
на підставі путівки № 14, виданої 24.03.2022 року службою у справах 
дітей Закарпатської обласної військової адміністрації за погодженням 
Департаменту соціального захисту населення Закарпатської обласної 
військової адміністрації – у зв’язку з погіршенням стану здоров’я 
дівчини, нездатністю опановувати навчальний матеріал та у відповідності 
до індивідуальних потреб дитини-інваліда строком на 1 рік. 

3. Влаштувати *** р.н., вихованку КНП «Обласний будинок дитини» 
Закарпатської обласної ради,  дитину-сироту, до Чинадіївського 
дошкільного навчального закладу (дитячого будинку) інтернатного типу 
Закарпатської обласної ради, на підставі путівки № 11, виданої 10.03.2022 
року службою у справах дітей Закарпатської обласної військової 
адміністрації за погодженням Департаменту освіти і науки, молоді та 
спорту Закарпатської обласної військової адміністрації – у зв’язку з 
досягненням дитиною 4-річного віку та у відповідності до стану здоров’я 
та рівня розвитку дитини строком на 1 рік. 

4. Влаштувати *** р.н., вихованку КНП «Обласний будинок дитини» 
Закарпатської обласної ради,  дитину, позбавлену батьківського 
піклування, до Чинадіївського дошкільного навчального закладу 
(дитячого будинку) інтернатного типу Закарпатської обласної ради, на 
підставі путівки № 10, виданої 10.03.2022 року службою у справах дітей 
Закарпатської обласної військової адміністрації за погодженням 
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної 
військової адміністрації – у зв’язку з досягненням дитиною 4-річного віку 
та у відповідності до стану здоров’я та рівня розвитку дитини строком на 
1 рік. 

5. Продовжити на один рік строк перебування *** р.н., дитини, позбавленої 
батьківського піклування, у Чинадіївському дошкільному навчальному 
закладі (дитячому будинку) інтернатного типу Закарпатської обласної 
ради.  

6. Продовжити на один рік строк перебування *** р.н., дитини, позбавленої 
батьківського піклування, у Чинадіївському дошкільному навчальному 
закладі (дитячому будинку) інтернатного типу Закарпатської обласної 
ради.  

7. Службі у справах дітей Мукачівської міської ради продовжувати роботу з 
реалізації права дітей на сімейне виховання. 



8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника служби у 
справах дітей Мукачівської міської ради Ольгу Степанову. 

 

Міський голова                                                                  Андрій БАЛОГА 
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                                                           Мукачево                                   
 

  Про   влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
продовження строку перебування в інтернатному закладі 

 

З метою захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які перебувають на обліку служби у  справах дітей Мукачівської 
міської ради і потребують забезпечення належних умов перебування та повного 
державного утримання, у зв’язку з відсутністю на даний час можливості 
влаштування їх до сімейних форм виховання в сім’ї мешканців Мукачівської 
міської територіальної громади, на підставі путівок, виданих службою у 
справах дітей Закарпатської обласної військової адміністрації за погодженням з 
Департаментом освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної 
військової адміністрації, Департаментом соціального захисту населення 
Закарпатської обласної військової адміністрації, керуючись п. 35 Порядку 
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом 
прав дитини, затвердженого постановою КМУ від 24.09.2008 р. № 866, ст. 6, ст. 
11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування», ст.52, ч.6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської ради вирішив: 

3. Влаштувати Вадалма Камілу Тиберіївну,  28.07.2017 р.н., вихованку КНП 
«Обласний будинок дитини» Закарпатської обласної ради,  дитину-
сироту, до Чинадіївського дошкільного навчального закладу (дитячого 
будинку) інтернатного типу Закарпатської обласної ради, на підставі 
путівки № 11, виданої 10.03.2022 року службою у справах дітей 
Закарпатської обласної військової адміністрації за погодженням 
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної 
військової адміністрації – у зв’язку з досягненням дитиною 4-річного віку 
та у відповідності до стану здоров’я та рівня розвитку дитини строком на 
1 рік. 



7. Службі у справах дітей Мукачівської міської ради продовжувати роботу з 
реалізації права дітей на сімейне виховання. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника служби у 
справах дітей Мукачівської міської ради Ольгу Степанову. 

 

Міський голова                                                                  Андрій БАЛОГА 
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                                                           Мукачево                                   
 

  Про   влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
продовження строку перебування в інтернатному закладі 

 

З метою захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які перебувають на обліку служби у  справах дітей Мукачівської 
міської ради і потребують забезпечення належних умов перебування та повного 
державного утримання, у зв’язку з відсутністю на даний час можливості 
влаштування їх до сімейних форм виховання в сім’ї мешканців Мукачівської 
міської територіальної громади, на підставі путівок, виданих службою у 
справах дітей Закарпатської обласної військової адміністрації за погодженням з 
Департаментом освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної 
військової адміністрації, Департаментом соціального захисту населення 
Закарпатської обласної військової адміністрації, керуючись п. 35 Порядку 
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом 
прав дитини, затвердженого постановою КМУ від 24.09.2008 р. № 866, ст. 6, ст. 
11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування», ст.52, ч.6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської ради вирішив: 

4. Влаштувати Беркі Єлизавету Іванівну, 12.04.2018 р.н., вихованку КНП 
«Обласний будинок дитини» Закарпатської обласної ради,  дитину, 
позбавлену батьківського піклування, до Чинадіївського дошкільного 
навчального закладу (дитячого будинку) інтернатного типу Закарпатської 
обласної ради, на підставі путівки № 10, виданої 10.03.2022 року 
службою у справах дітей Закарпатської обласної військової адміністрації 
за погодженням Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
Закарпатської обласної військової адміністрації – у зв’язку з досягненням 
дитиною 4-річного віку та у відповідності до стану здоров’я та рівня 
розвитку дитини строком на 1 рік. 



7. Службі у справах дітей Мукачівської міської ради продовжувати роботу з 
реалізації права дітей на сімейне виховання. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника служби у 
справах дітей Мукачівської міської ради Ольгу Степанову. 

 

Міський голова                                                                  Андрій БАЛОГА 
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  Про   влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
продовження строку перебування в інтернатному закладі 

 

З метою захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які перебувають на обліку служби у  справах дітей Мукачівської 
міської ради і потребують забезпечення належних умов перебування та повного 
державного утримання, у зв’язку з відсутністю на даний час можливості 
влаштування їх до сімейних форм виховання в сім’ї мешканців Мукачівської 
міської територіальної громади, на підставі путівок, виданих службою у 
справах дітей Закарпатської обласної військової адміністрації за погодженням з 
Департаментом освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної 
військової адміністрації, Департаментом соціального захисту населення 
Закарпатської обласної військової адміністрації, керуючись п. 35 Порядку 
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом 
прав дитини, затвердженого постановою КМУ від 24.09.2008 р. № 866, ст. 6, ст. 
11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування», ст.52, ч.6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської ради вирішив: 

5. Продовжити на один рік строк перебування Беркі Кароліни 
Олександрівни, 06.11.2016 р.н., дитини, позбавленої батьківського 
піклування, у Чинадіївському дошкільному навчальному закладі 
(дитячому будинку) інтернатного типу Закарпатської обласної ради.  

7. Службі у справах дітей Мукачівської міської ради продовжувати роботу з 
реалізації права дітей на сімейне виховання. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника служби у 
справах дітей Мукачівської міської ради Ольгу Степанову. 

 



Міський голова                                                                  Андрій БАЛОГА 
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  Про   влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
продовження строку перебування в інтернатному закладі 

 

З метою захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які перебувають на обліку служби у  справах дітей Мукачівської 
міської ради і потребують забезпечення належних умов перебування та повного 
державного утримання, у зв’язку з відсутністю на даний час можливості 
влаштування їх до сімейних форм виховання в сім’ї мешканців Мукачівської 
міської територіальної громади, на підставі путівок, виданих службою у 
справах дітей Закарпатської обласної військової адміністрації за погодженням з 
Департаментом освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної 
військової адміністрації, Департаментом соціального захисту населення 
Закарпатської обласної військової адміністрації, керуючись п. 35 Порядку 
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом 
прав дитини, затвердженого постановою КМУ від 24.09.2008 р. № 866, ст. 6, ст. 
11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування», ст.52, ч.6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської ради вирішив: 

6. Продовжити на один рік строк перебування Бургера Йоганеса 
Йосиповича, 05.10.2007 р.н., дитини, позбавленої батьківського 
піклування, у Чинадіївському дошкільному навчальному закладі 
(дитячому будинку) інтернатного типу Закарпатської обласної ради.  

7. Службі у справах дітей Мукачівської міської ради продовжувати роботу з 
реалізації права дітей на сімейне виховання. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника служби у 
справах дітей Мукачівської міської ради Ольгу Степанову. 

Міський голова                                                                  Андрій БАЛОГА 



 

УКРАЇНА 
ЗАКАРПАТСЬКА  ОБЛАСТЬ 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

                                                           Мукачево                                   
 

  Про   влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
продовження строку перебування в інтернатному закладі 

 

З метою захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які перебувають на обліку служби у  справах дітей Мукачівської 
міської ради і потребують забезпечення належних умов перебування та повного 
державного утримання, у зв’язку з відсутністю на даний час можливості 
влаштування їх до сімейних форм виховання в сім’ї мешканців Мукачівської 
міської територіальної громади, на підставі путівок, виданих службою у 
справах дітей Закарпатської обласної військової адміністрації за погодженням з 
Департаментом освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної 
військової адміністрації, Департаментом соціального захисту населення 
Закарпатської обласної військової адміністрації, керуючись п. 35 Порядку 
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом 
прав дитини, затвердженого постановою КМУ від 24.09.2008 р. № 866, ст. 6, ст. 
11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування», ст.52, ч.6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської ради вирішив: 

2. Влаштувати Делеган Діану Валеріївну, 16.01.2006 р.н., ученицю ДНЗ 
«Мукачівський  центр професійно-технічної освіти», дитину, 
позбавлену батьківського піклування, до КУ «Мукачівський дитячий 
будинок-інтернат» Закарпатської обласної ради, на підставі путівки № 14, 
виданої 24.03.2022 року службою у справах дітей Закарпатської обласної 
військової адміністрації за погодженням Департаменту соціального 
захисту населення Закарпатської обласної військової адміністрації – у 
зв’язку з погіршенням стану здоров’я дівчини, нездатністю опановувати 
навчальний матеріал та у відповідності до індивідуальних потреб дитини-
інваліда строком на 1 рік. 



7. Службі у справах дітей Мукачівської міської ради продовжувати роботу з 
реалізації права дітей на сімейне виховання. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника служби у 
справах дітей Мукачівської міської ради Ольгу Степанову. 

 

Міський голова                                                                  Андрій БАЛОГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УКРАЇНА 
ЗАКАРПАТСЬКА  ОБЛАСТЬ 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 
ВИТЯГ  З  Р І Ш Е Н Н Я 

                                                           Мукачево                                   
 

  Про   влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
продовження строку перебування в інтернатному закладі 

 

З метою захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які перебувають на обліку служби у  справах дітей Мукачівської 
міської ради і потребують забезпечення належних умов перебування та повного 
державного утримання, у зв’язку з відсутністю на даний час можливості 
влаштування їх до сімейних форм виховання в сім’ї мешканців Мукачівської 
міської територіальної громади, на підставі путівок, виданих службою у 
справах дітей Закарпатської обласної військової адміністрації за погодженням з 
Департаментом освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної 
військової адміністрації, Департаментом соціального захисту населення 
Закарпатської обласної військової адміністрації, керуючись п. 35 Порядку 
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом 
прав дитини, затвердженого постановою КМУ від 24.09.2008 р. № 866, ст. 6, ст. 
11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування», ст.52, ч.6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської ради вирішив: 

1. Влаштувати Беркі Бейла Адальбертовича, 06.07.2006 р.н., учня ДНЗ 
«Мукачівський  центр професійно-технічної освіти», дитину, 
позбавлену батьківського піклування, до КУ «Виноградівський дитячий 
будинок-інтернат» Закарпатської обласної ради, на підставі путівки № 15, 
виданої 24.03.2022 року службою у справах дітей Закарпатської обласної 
військової адміністрації за погодженням Департаменту соціального 
захисту населення Закарпатської обласної військової адміністрації – у 
зв’язку з погіршенням стану здоров’я хлопця, нездатністю опановувати 
навчальний матеріал та у відповідності до індивідуальних потреб дитини-
інваліда строком на 1 рік. 



7. Службі у справах дітей Мукачівської міської ради продовжувати роботу з 
реалізації права дітей на сімейне виховання. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника служби у 
справах дітей Мукачівської міської ради Ольгу Степанову. 

 

Міський голова                                                                  Андрій БАЛОГА 
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